Szám: IV/B/113-4/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. június 21-én
(csütörtökön) 9 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király
tér 8.) megtartott rendes nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Pap Máté,
dr. Tóth Gyula, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Kővári László, dr. Máté István, Zaják Rita,
Szabó Balázs képviselő.
Összesen: 11 fő
Távolmaradt:

Gombás Viktória, Murvai Árpád, Rácz Zoltán képviselő

Ülés közben érkezett:

Kerekes László képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető,
Tamási Anna igazgatóságvezető,
Märcz László igazgatóságvezető,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető,
Herr Teréz főépítész,
Máté Péter tanácsos,
Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens,
Berlinger Attila kommunikációs referens,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Megjelent meghívottak:

dr. Baki Magdolna háziorvos,
dr. Cseke László könyvvizsgáló,
Dobos Gyula szerk. bizottsági elnök,
Kálóczi Andrea intézményvezető,
Hollendusné Bíró Anett intézményvezető,
Ódor János igazgató,
Artim Andrásné ügyvezető igazgató,
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató,
1
kgy20180621jkv

Lovrity Attiláné eü. gondnokság vezető
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést.
Napirend előtt a polgármester ünnepélyes keretek között átadja az Év Rendőre kitüntető
címeket Benke János főtörzszászlós, Dr. Szabó Vilmos r. főhadnagy, Győri Balázs r. hadnagy
részére, az Év Tűzoltója kitüntető díjat pedig Csele Gyula tűzoltó zászlós részére.
Ács Rezső polgármester: Előterjesztőként visszavonja a 148. számú, „Javaslat a Bricostore
Hungaria Ingatlan Kft-vel kötendő telekalakításról és - átruházásról szóló megállapodás
elfogadására” című, valamint a 171. számú, „A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság új tagjának
megválasztása” című, továbbá a 196. számú, „Javaslat az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló gazdasági társaság alapítására” című előterjesztéseket. A 182. számú,
„Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Tiszamente-Óbecse Kommunális Kft-ben lévő
üzletrészének átruházására” című előterjesztés zárt ülésen tárgyalását javasolja.
Kerekes László megérkezik az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés
határozatképes.
dr. Molnár Kata jegyző: Négy új napirendi pont felvételére tesz javaslatot, melyeket a
képviselők pótanyagként megkaptak. Javasolja a 194. számú, „Javaslat a 4. számú gyermek és
ifjúsági fogászati körzet orvosával (Dr. Kartai Anett) kötendő feladat-ellátási szerződés
aktualizálására”, a 199. számú, „Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. alapító okiratának
módosítására” című, a 200. számú, „Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. és az
önkormányzat közötti, a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő üzemeltetéséhez
szükséges vagyontárgyakra vonatkozó -adásvételi szerződés megkötésére” című, továbbá a
201. számú, „Egyes zajt keltő tevékenységekkel összefüggő önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata” című előterjesztések felvételét.
A polgármester szavazásra teszi fel a 194. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 199. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 200. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a 201. számú előterjesztés nyilvános ülés napirendjére
történő felvételét, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem
szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadott.
Zaják Rita képviselő: Két kérdést szeretne feltenni a polgármesternek:
- az általános iskolai mosdókkal kapcsolatban;
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-

a Garay János Általános Iskolában a műfüves pálya állapota ügyében.

Interpellációt szeretne a polgármesterhez intézni „Most az önkormányzat a soros” címmel.
A polgármester szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett
javaslatot a módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot
a módosításokkal együtt, melyet a közgyűlés – melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Napirend

1. A 10. számú háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának felmondása, javaslat a körzet
működtetésének átvételére
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr.
Kubik Andrea jogász
Meghívott: Dr. Baki Magdolna háziorvos
2. Javaslat az Alisca Terra NKft. törzstőkéjének leszállítására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős:
Artim Andrásné ügyvezető igazgató, Varga András
osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita
költségvetési ügyintéző
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása
(189. sz. előterjesztés)
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Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens
6. Javaslat a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: aranykönyvi szerkesztő bizottság tagjai
7. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízása
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Hollendusné Bíró Anett pályázó, intézményvezető
8. Az óvodák 2018/2019. nevelési évi csoportjai
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
9. Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium
Kollégiuma)
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
10. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
munkatervének elfogadására
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
11. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
munkatervének elfogadására
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János igazgató
12. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2017. évi tevékenységéről
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
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13. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila kommunikációs referens
14. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek
megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
15. TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú ”Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges
Fenntartható Energia és Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kéninger Dóra pályázati referens
16. Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című
felhívásra a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtása
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
17. Javaslat a TOP pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens, Kéninger Dóra
pályázati referens
18. Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
19. Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Kft. alapító okiratának módosítására
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
20. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető
igazgatói 2017. IV. negyedévi teljesítménykövetelményének értékelése, valamint a
2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

5
kgy20180621jkv

21. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. törzstőkéjének leszállítására
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető igazgató, dr. Szepesi Zsuzsa ügyvéd
22. Javaslat közterület nevének megváltoztatására
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
23. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft. között – új, fedett városi uszoda létesítését célzó – beruházás
megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez
hozzájárulás
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
24. Javaslat az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői feladatainak a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
25. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2017. évi tapasztalatairól
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Lovrity Attiláné egészségügyi gondnokságvezető
26. Javaslat a 7. számú gyermekorvosi körzet orvosával, Dr. Gonda Máriával kötött feladatellátási szerződés módosítására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
27. Javaslat a 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet orvosával (Dr. Kartai Anett)
kötendő feladat-ellátási szerződés aktualizálására
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
28. Javaslat civil szervezetek támogatására
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
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29. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
30. Javaslat a 4. számú fogászati körzet működtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
31. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. alapító okiratának módosítására
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
32. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft és az Önkormányzat közötti, a Szekszárdi
Családbarát Strand- és Élményfürdő üzemeltetéséhez szükséges vagyontárgyakra
vonatkozó – adásvételi szerződés megkötésére
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
33. Egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
(I. forduló)
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
34. Kérdések, interpellációk
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az általános iskolai
mosdókkal kapcsolatban;
- Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Garay János
Általános Iskolában a műfüves pálya állapota ügyében;
- Zaják Rita képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Most az
önkormányzat a soros” címmel.
Zárt ülés napirendje:
35. Javaslat kitüntető díjak adományozására
(165. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs. referense
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36. ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására
beérkezett pályázatok véleményezése
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
37. Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak
megbízására
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
38. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens
39. Javaslat az Alisca Terra Nonprofit Kft. Tiszamente-Óbecse Kommunális Kft-ben lévő
üzletrészének átruházására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Molnár Kata jegyző: A képviselői mandátum betöltésével kapcsolatban írásban kiküldött
tájékoztató anyagát szeretné azzal kiegészíteni, hogy 2018. június 12-én a Helyi Választási
Bizottság döntött a megüresedő mandátum kiosztásáról és a jelölő szervezet által kijelölt
Murvai Árpád számára adta át a mandátumot. A döntés 2018. június 15-én emelkedett
jogerőre, melynek megfelelően június 19-én a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a
megbízólevelét. Képviselő úr jelezte, hogy a mai közgyűlésen nem tud részt venni, mert
érettségiztet, így a soron következő ülésen teszi le a képviselői esküt.
1. A 10. számú háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának felmondása, javaslat a
körzet működtetésének átvételére
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr.
Kubik Andrea jogász
Meghívott: Dr. Baki Magdolna háziorvos
Ács Rezső polgármester: dr. Baki Magdolna töltötte be a körzet háziorvosi teendőit, aki a
tavalyi évben már nyugdíjazását kérte, de az önkormányzat kérésére még tovább vitte a
körzetet. Szeretné megköszönni a doktornő áldozatos munkáját a közgyűlés nevében. Kéri a
bizottsági vélemények ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A bizottság köszöni a doktornő munkáját.
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dr. Molnár Kata jegyző: Az előterjesztés kiküldését követően jelezte a doktornő, hogy a praxis
tulajdonjogát térítésmentesen az önkormányzat számára szeretné átengedni. Ezért szeretné
kiegészíteni a határozati javaslatot még egy ponttal, ami úgy hangzik: A Közgyűlés elfogadja
dr. Baki Magdolna, a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának azon felajánlását, hogy a
10. számú háziorvosi körzet tulajdonjogát, melyet nem kíván elidegeníteni, térítésmentesen
2018. július 1. napjával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára, mint az alapellátásért
felelős önkormányzatra átruházza, egyúttal felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét,
hogy a vételre ajánlott ingóságok adásvétele iránt tárgyaljon, illetve a szerződés megkötésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot módosítását, melyet a közgyűlés
– melynek létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadott.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
182/2018. (VI.21.) határozata
a 10. számú háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának
felmondásáról, a körzet működtetésének átvételéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Dr. Baki Magdolna (Baki Egészségügyi Bt.
képviseletében), a 10. számú háziorvosi körzet orvosának
felmondását, a 6 hónapos felmondási határidőtől eltekint és a
Baki Egészségügyi Bt.-vel az 1993. május 1-jén kötött feladatellátási szerződést 2018. június 30. napjával megszünteti.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

2.
elfogadja dr. Baki Magdolna a 10. számú háziorvosi körzet
orvosának azon felajánlását, hogy a 10. számú háziorvosi körzet
tulajdonjogát  melyet nem kíván elidegeníteni 
térítésmentesen 2018. július 1. napjával Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatára mint az alapellátásért felelős
önkormányzatra átruházza és felhívja az Egészségügyi
Gondnokság vezetőjét a vételre ajánlott ingóságok adásvétele
szerinti tárgyalásra, a szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester
9
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3.
hozzájárul ahhoz, hogy a 10. számú felnőtt háziorvosi
körzetet (Szekszárd, Hunyadi u. 2.) 2018. 07. 01. napjától az
Egészségügyi Gondnokság működtesse.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Gondnokság
Novotniné Kovács Erikát (sz: Szekszárd, 1968. 09. 28., anyja neve:
Orbán Erzsébet, lakcím: 7100 Szekszárd, Május 1. u. 34/28.) a 10.
számú felnőtt háziorvosi körzetben ápolónőként közalkalmazotti
státuszban alkalmazza, a működtetésért kapott finanszírozás
terhére. A közalkalmazotti jogviszony 2018. 07. 01. napjától
határozott időre, a praxis önkormányzat által történő
működtetéséig szól.
4.

Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

5.
hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Gondnokság
engedélyezett létszáma 2018. 07. 01. napjától a 10. számú
felnőtt háziorvosi körzet Egészségügyi Gondnokság által történő
működtetéséig 1 fővel – 34 főről 35 főre – megemelkedjen.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

6.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét a körzet
működtetéséhez szükséges engedélyek beszerzésére, illetve a
helyettesítést ellátó orvosokkal történő megállapodások
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Lovrity Attiláné gondnokságvezető

Szabó Balázs elhagyja az üléstermet, jelen van 11 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
2. Javaslat az Alisca Terra NKft. törzstőkéjének leszállítására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős:
Artim Andrásné ügyvezető igazgató, Varga András
osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
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Ács Rezső polgármester: Megkérdezi Artim Andrásné ügyvezető igazgatót, hogy kívánja-e
kiegészíteni az előterjesztést?
Artim Andrásné ügyvezető igazgató: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazás mellett, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
183/2018. (VI.21.) határozata
az Alisca Terra Nonprofit Kft. törzstőkéjének leszállításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint
a társaság minősített többségű tulajdonosa,
1.
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alisca Terra Nonprofit
Kft. 299.000.000.- Ft értékű törzstőkéjét 15.000.000.- Ft-tal
leszállítsa, ezzel a törzstőke 284.000.000.- Ft-ra csökkenjen. A
törzstőke leszállítás végrehajtásának indoka tőkekivonás (a
Szekszárd, Sárvíz u. 6. szám alatti – 4088/1 hrsz. - ingatlan
átadása Szekszárd MJV Önkormányzata részére). Az egyes tagok
törzsbetétei a leszállítást követően az alábbiak szerint alakulnak:
Szekszárd MJV Önkormányzata:
Re-víz Duna Menti Kft.:
Határidő:
Felelős:

281.160.000.- Ft
2.840.000.- Ft

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
javasolja az Alisca Terra Nkft. taggyűlésének az 1.
pontban foglaltak elfogadását.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné ügyvezető

Ács Rezső polgármester: A külső meghívottakra tekintettel javasolja a 162. számú
előterjesztés előre hozását.
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3. Javaslat a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: aranykönyvi szerkesztő bizottság tagjai
Ács Rezső polgármester: Köszönti dr. Dobos Gyulát, a szerkesztőbizottság elnökét.
Megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot?
Dr. Dobos Gyula szerk. bizottság elnöke: A szerkesztőbizottság április hónapban elkészült az
anyaggal, melyet követően a Humán Bizottság elnökével és a Szekszárdi Sportközpont
igazgatójával átbeszélték az anyagot, a módosításokkal kiegészítették az anyagot, melyeket
ismertet: az előterjesztés 57. oldalán, 2017. május 11. napon a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának fejlesztése című
pályázati program elismeréseként a közlekedésbiztonsági díjat dr. Haag Éva alpolgármester
vette át a helyettes államtitkártól. A díjat a Művészetek Palotájában a közlekedési kultúra
napján adták át. A másik kiegészítést az 58. oldalon teszi, a Klímasztár 2017. díj átadásának
dátuma helyesen június 27.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Többszöri egyeztetés előzte meg az anyag
elkészültét, a bizottság nagyon felelősségteljes és alapos munkát végzett, a Humán Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszöni a szerkesztőbizottság munkáját.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja, a bizottság kifejezte köszönetét az ülésen.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Ő is szeretné megköszönni a szerkesztőbizottság munkáját, melyet
tartalmaz a közgyűlési határozati javaslat is.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
184/2018. (VI.21.) határozata
a 2017. évi Aranykönyvi bejegyzésekről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
Szekszárd Város Aranykönyvéről szóló 14/2011. (IV.12.)
önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a
kiegészítésekkel, módosításokkal egybeszerkesztett 2017. évi
Aranykönyvi bejegyzést a melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
2.
megköszöni
munkáját.

az

Aranykönyvi

Szerkesztőbizottság

Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a
bejegyzés határidőre történő elkészíttetéséről, a Szekszárdi
Vasárnap számaként való megjelenéséről, a honlapra való
felkerüléséről.
Határidő: 2018. augusztus 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Szántóné Karl Rita költségvetési
ügyintéző
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Ács Rezső polgármester: Megkérdezi dr. Cseke László könyvvizsgálót, kíván-e kiegészítést
tenni az írásban kiküldött anyaghoz?
dr. Cseke László könyvvizsgáló: Nem kívánja kiegészíteni az anyagot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
14/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…)
önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(190. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
Ács Rezső polgármester: Az Év tűzoltója és az Év rendőre kitüntető díjak átadására az A)
változatot javasolja támogatni. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a közgyűlés plusz alternatívaként gondolja át
azt, hogy a kitüntető díjak a Város Napján kerüljenek átadásra.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Mindkét kitüntetés esetében az A változatot teszi fel szavazásra a
rendeletmódosításban.
A polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet módosítására tett javaslatot, melyet
a közgyűlés – melynek létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat
nélkül, egyhangúlag elfogadott és a következő rendeletet alkotta:
14
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
15/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város
Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
11/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szabó Balázs visszatér az ülésterembe, jelen van 12 fő képviselő, a közgyűlés határozatképes.
6. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. elfogadása
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a bizottsági
vélemények ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Szeretné megköszönni Ritter Eszternek az alapos
munkáját.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Az elmúlt öt évben milyen eredményeket értek el?
Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens: Az elmúlt öt év tapasztalatainak összegzését 2018.
őszére tervezték. Amikor felvette a kapcsolatot az esélyegyenlőségi mentorával, kiderült, hogy
az idén nem következik felülvizsgálat, hanem áttekintés nélkül a következő öt évre vonatkozó
tervet kell kidolgozniuk. Szinte változtatás nélkül maradtak ugyanazok a célkitűzések a
következő öt évre vonatkozóan.
Zaják Rita képviselő: Úgy látszik, nem kap választ a kérdésére. Az előterjesztés 4. számú
mellékletében szerepelnek a szociális bérlakásokra vonatkozó adatok, egy-két hónappal
ezelőtt kérdezte meg a közgyűlésen, hogy mennyivel gyarapodott a bérlakás-állomány, úgy
emlékszik, hogy kb. húsz darab bérlakással növekedett az állomány. A mellékletben egy darab
lakás van feltüntetve, miért van ez? Az iskolázottságot tekintve a szegregátumokban 2001-es
népszámlálási adatok szerepelnek, mi az oka ennek?
Ritter Eszter esélyegyenlőségi referens: Egy TEÉR nevű adatbázisból gyűjtenek adatokat,
amikor kitöltik a táblázatokat. Az iskolázottságra vonatkozóan 2001-es és 2011-es adatok
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álltak rendelkezésre. A bérlakás állomány adatai pedig a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
tájékoztatásán alapultak.
Ács Rezső polgármester: A múltkori közgyűlésen a bérlakás állomány növekedésével
kapcsolatos választ is a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tájékoztatása alapján adta. Megkéri majd
a céget, hogy pontosítsák az információkat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
185/2018. (VI.21.) határozata
a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018 – 2023. elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
1.
jóváhagyja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2018-2023. közötti
időszakra;
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott Programot juttassa
el a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjainak.
Határidő: 2018. július 15.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

7. A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének megbízása
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Hollendusné Bíró Anett pályázó, intézményvezető
Ács Rezső polgármester: Tekintettel arra, hogy óvodavezető asszony nem kívánja kiegészíteni
az előterjesztést, kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és javasolja az óvodavezető asszony megbízásának meghosszabbítását a
következő öt évre vonatkozóan.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
186/2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda intézményvezetőjének
megbízásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése és 83. §-a alapján a
Szekszárdi
Gyermeklánc
Óvoda
magasabb
vezetői
(intézményvezető) feladatának ellátásával 2018. augusztus 1.
napjától 2023. július 31. napjáig
Hollendusné Bíró Anettet
bízza meg;
Határidő: 2018. június 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
az intézményvezető havi illetményét a határozat
melléklete szerint állapítja meg;
Határidő: 2018. június 18.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3.
felhívja a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Ács Rezső polgármester: Sok sikert kíván óvodavezető asszonynak a következő öt év
munkájához, átadja a szót neki.
Hollendusné Bíró Anett pályázó: Köszöni a belé vetett bizalmat. Szeretné megköszönni a sok
támogatást, amire a jövőben is számítanak.
Ács Rezső polgármester: Javasolja a 178. számú előterjesztés megtárgyalását.
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8. Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2017. évi
tevékenységéről
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
Kálóczi Andrea intézményvezető: Az intézményi beszámolót szeretné kiegészíteni azzal, hogy
2017 decemberében sikerült önerőből egy ingatlant vásárolniuk a Szentgyörgyi Albert és a
Vasvári Pál utca sarkán, mellyel a szolgálat bővülni fog. Az ingatlant fel kell újítani, melyben
majd kéri az önkormányzat segítségét is.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja, a beszámolót köszönettel elfogadta.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Kábítószerek, bódítószerek tekintetében Szekszárd hol áll egy tízes
skálán?
Kálóczi Andrea intézményvezető: Nehéz válaszolni, mert a kábítószer problémának nincsenek
határai, az interneten minden beszerezhető. Sajnos a klienseik egyre rosszabb pszichikai és
fizikai állapotban vannak. A dizájner drog probléma nem oldódik meg, nagyon nehéz tenni
ellene. A klienseket szétszedi a szer, ezt saját maguk mondják. A kínálat csökkentés a bűnügyi
szerveknek a hatásköre. A szolgálat a bajba jutott szerhasználókat deríti fel, sokat járnak
drogszemetet gyűjteni és terepen kell mozogni, hogy figyeljen rájuk valaki. A drogban iszonyú
pénz van, ő sem gondolta ezt előtte. A kliensek egy része úgy szerzi be a szert, hogy maga is
árulja.
Kerekes László képviselő: Melyek azok a helyek Szekszárdon, amit szívesen látogatnak
szerhasználók? Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy csökkenjen a szerhasználók száma?
Kálóczi Andrea intézményvezető: Időközönként úgynevezett drogtérképet készítenek.
Feltüntetik azokat a helyeket, ahol a szerhasználathoz szükséges eszközöket találták.
Forgalmas csomópontokhoz közeli, de elhagyatott helyek, pl. vasútállomás környéke, vannak
kiemelt lakótelepek és játszóterek, ahova járni szoktak.
Zaják Rita képviselő: Ha sokkal több pénzt költenének erre, akkor látványosabb
eredményeket lehetne elérni?
Kálóczi Andrea intézményvezető: Részben igen. Nagyobb hangsúlyt kaphatna a megelőzés,
amit az iskolai szociális munkára helyezné elsősorban. Elterjedőben van a pszichológiai
segítségnyújtás, de a pszichológus már motivált emberekkel tud dolgozni. A korai kezelésbe
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történő bevonás szociális munkás feladat. Iskolában, munkahelyeken megelőző programokat
lehetne kidolgozni, de nem tudja, lesz-e erre lehetőség.
Kerekes László képviselő: Országos viszonylatban hol áll Szekszárd a kábítószerprobléma
tekintetében?
Kálóczi Andrea intézményvezető: Budapesthez viszonyítva nyilván sokkan kisebb a
kábítószerfertőzöttség, nem találnak annyi szerhasználó eszközt, nincs annyi kábítószeres
HEPA-s, illetve HIV-betegük. Kisebb a város, kisebb a probléma, de jelen van.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: Köszöni a Szolgálat 2017. évi munkáját.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 12 fő – 12 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
187/2018. (VI.21.) határozata
a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2017. évi
tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót;
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. köszönetét és elismerését fejezi ki a Szolgálat munkatársainak
a 2017. évben végzett munkájukért.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester

A polgármester átadja az ülés vezetését dr. Haag Éva alpolgármesternek. Ács Rezső
polgármester és Szabó Balázs képviselő elhagyják az üléstermet, jelen van 10 fő képviselő, a
közgyűlés határozatképes.
9. Az óvodák 2018/2019. nevelési évi csoportjai
(167. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
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dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
188/2018. (VI.21.) határozata
a 2018/2019. nevelési év óvodai és bölcsődei csoportjairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2)
bekezdése alapján
1.
az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2018/2019. nevelési évi
óvodai csoportjainak indítását:
a.
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergartenben 11 óvodai
csoport – ebből 4 német nemzetiségi csoport – indulhat 24
óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11 dajka, illetve 3
pedagógiai asszisztens (összességében 24 pedagógus és 15
pedagógiai munkát közvetlenül segítő) mindösszesen 39
álláshellyel;
b.
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában 10 óvodai csoport
indulhat 24 óvodapedagógus, valamint 1 óvodatitkár, 11,5 dajka
és 3 pedagógiai asszisztens, továbbá 1 roma mentor
(összességében 24 pedagógus, 15,5 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő és 1 egyéb) mindösszesen 40,5 álláshellyel;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2.
támogatja,
hogy
Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az Nkt. 83. § (2)
bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
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rendelkező 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá a Szekszárdi 2. Számú
Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018/2019.
nevelési évi óvodai és bölcsődei csoportjainak indítását a
szekszárdi feladat-ellátási helyeken:
a.
7 óvodai csoport indulhat 16 óvodapedagógus, valamint
1 óvodatitkár, 7 dajka, továbbá 2 pedagógiai asszisztens
(összességében 16 pedagógus és 10 pedagógiai munkát
közvetlenül segítő) mindösszesen 26 álláshellyel;
b.
1 bölcsődei csoport indulhat 2 kisgyermeknevelőgondozó és 1 dajka álláshellyel, 1 munkahelyi bölcsődei csoport
indulhat 1 kisgyermeknevelő-gondozó és 1 dajka, 2 mini
bölcsődei csoport indulhat 2 kisgyermeknevelő-gondozó és 2
dajka (összességében 5 kisgyermeknevelő-gondozó és 4 dajka)
mindösszesen 9 álláshellyel.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

3.
a 2018. szeptembertől decemberig történő időszak
finanszírozására – amennyiben indokolt – 2018. szeptember 30ig tér vissza;
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

4.
egyetért azzal, hogy a Wunderland Kindergarten a
Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája a
2018/2019. nevelési évet 11 gyermekcsoportban szervezze.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

10. Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium
Kollégiuma)
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Szügyi Hajnalka pályázott a kollégiumvezetői
posztra, aki megbízott tagintézményvezetőként egy éve tölti be az állást. A Humán Bizottság
meghallgatta a pályázót, aki véleményük szerint alkalmas az állásra, a közgyűlésnek
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
189/2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma tagintézményvezetői pályázatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4)
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve – mint
ingatlan-tulajdonos önkormányzat –
1.
a határozat mellékletében megfogalmazott tartalommal
nyilvánítja ki véleményét a Szekszárdi I. Béla Gimnázium
Kollégiuma tagintézmény-vezetői megbízására benyújtott
pályázatról, illetve a pályázó lehetséges megbízásáról;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy jelen határozatot és mellékletét
küldje meg a Szekszárdi I. Béla Gimnázium igazgatójának.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
dr. Molnár Kata jegyző

11. Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018.
évi munkatervének elfogadására
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A bizottsági ülésen megtették a beszámolóval
kapcsolatos észrevételeiket, amiket az igazgató úr korrigálni fog. A Minisztérium véleménye
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még nem érkezett meg, ezért a határozati javaslatot is úgy fogalmazták, hogy a vélemény
megérkezését követően a korrekciók beépítésre kerülnek.
dr. Haag Éva alpolgármester: A korrekció után visszakerül-e a beszámoló a közgyűlés elé?
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Nem kerül vissza, a következő évi beszámoló
tárgyalásakor foglalkozik vele a közgyűlés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
190/2018. (VI.21.) határozata
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi
beszámolójának és
2018. évi munkatervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2017. évi
beszámolóját és 2018. évi munkatervét;
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Liebhauser János igazgató
2.
felkéri a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatóját és
a Hivatalt a minisztériumtól érkező értékelésben felvetett
észrevételek utólagos beépítésére és végrehajtására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Liebhauser János igazgató
12. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi
munkatervének elfogadására
(164. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János igazgató
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének az ismertetését.
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Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: Igazgató úr részt vett a bizottsági ülésen,
készséggel válaszolt a kérdésekre. A határozati javaslat az előző napirendhez hasonlóan
tartalmazza a Minisztérium észrevételeinek beépítését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ódor János igazgató: Szeretné megköszönni a közgyűlésnek és a polgármesteri hivatalnak a
munkájukhoz nyújtott adminisztratív és pénzügyi segítséget.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
191/2018. (VI.21.) határozata
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi beszámolójának
és
2018. évi munkatervének elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2017. évi
beszámolóját és 2018. évi munkatervét;
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Ódor János igazgató
2.
felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját és a
Polgármesteri Hivatalt a minisztériumtól érkező értékelésben
felvetett észrevételek utólagos beépítésére és végrehajtására.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
Ódor János igazgató
dr. Haag Éva alpolgármester: Javasolja, hogy a „Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról” című
előterjesztést Berlinger Attila kommunikációs referens megérkezésekor tárgyalják.
13. Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység költségeinek
megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető
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dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
192/2018. (VI.21.) határozata
helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység 2017. évi
költségeinek megtérítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja az Önkormányzat és a Dél-dunántúli Közlekedési
Központ Zrt. között, a helyi személyszállítási közszolgáltatási
tevékenység 2017. évi, bevétellel nem fedezett költségeinek
megtérítése tárgyában létrejövő megállapodást;
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.

felhívja a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
14. TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú ”Szekszárdi Baka István Általános
Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához szükséges
Fenntartható Energia és Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadása
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kéninger Dóra pályázati referens
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének az
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
193/2018. (VI.21.) határozata
a „TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosító számú” Szekszárdi
Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című
pályázat megvalósításához szükséges Fenntartható Energia és
Akcióterv (SEAP) felülvizsgálatának elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
elfogadja a 2018. január 30. napján megkötésre került
vállalkozási szerződés a „TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001
azonosító számú” Szekszárdi Baka István Általános Iskola
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához
szükséges Fenntartható Energia és Akcióterv (SEAP)
felülvizsgálatára és átdolgozására” alapján elkészült
felülvizsgált és átdolgozott Fenntartható Energia és Akciótervet
(SEAP).
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
15. Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila kommunikációs referens
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra
javasolja azzal, hogy egy kiegészítést tárgyaltak az előterjesztéshez, méghozzá a lugosi
testvértelepüléssel ápolt 25 éves kapcsolat megünneplését, melynek időpontja még nem
fixálódott. A bizottsági ülésen megkérték Berlinger Attilát, hogy vegye fel a kapcsolatot a
delegációval és egyeztesse a megfelelő időpontokat. Úgy tervezik, hogy a lugosi küldöttséget
a Szent Márton napi ünnepségsorozatra szeretnék meghívni.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
194/2018. (VI.21.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata testvér- és
partnervárosi kapcsolatainak 2017. évi alakulásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az
önkormányzat testvér- és partnervárosi kapcsolatainak
alakulásáról szóló 2017. évi beszámolót elfogadja.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős : Ács Rezső polgármester
16. Javaslat a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című
felhívásra a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtása
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Haag Éva alpolgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
195/2018. (VI.21.) határozata
TOP-6.1.1-16 konstrukciószámú Pályázati Felhívásra a
„Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
jóváhagyja a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó
„Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” című pályázat vonatkozásában
a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester
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2.
jóváhagyja a TOP-6.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” című felhívás alapján a „Szekszárdi
Ipari Park fejlesztése” című pályázat benyújtását;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

3.
felhatalmazza a polgármestert a projektet érintő
tárgyalások lefolytatására, az ezzel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

17. Javaslat a TOP pályázatok megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens, Kéninger Dóra
pályázati referens
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el. Az alpolgármester megnyitja a vita szakaszt.
Zaják Rita képviselő: Jó lenne, ha a pályázatoknál minden kicsit olcsóbb lenne, mert akkor az
önerő is kisebb lenne.
dr. Haag Éva alpolgármester: A pályázatok benyújtása óta eltelt időben emelkedtek az
építőipari árak, a munkabérek következtében is drágult minden. Úgy gondolja, hogy
mindhárom pályázat nagyban növelné a szekszárdiak komfortérzetét, ezért kéri a képviselők
támogatását.
További hozzászólás nem hangzott el, az alpolgármester lezárja a vita szakaszt.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
196/2018. (VI.21.) határozata
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a „TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
Bölcsőde fejlesztése” című projekt megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi
bölcsőde
fejlesztése”
című
pályázatának
építési
tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 3.311.774 Ft-ot a
2018. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
dr. Molnár Kata jegyző

Az alpolgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
197/2018. (VI.21.) határozata
a „TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.6.1-16-SE1-2017-000021
azonosítószámú,
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a
Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázatának építési
tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 2.101.813 Ft-ot a
2018. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Határidő:
2018. június 21.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
198/2018. (VI.21.) határozata
a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes
Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai
korszerűsítése” című pályázatának tervezési tevékenységéhez
szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a
TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001
azonosítószámú,
„Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai
korszerűsítése” című pályázatának tervezési tevékenységéhez
szükséges önerőt, bruttó 18.852.350 Ft-ot a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön
beépítésre az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
dr. Molnár Kata jegyző

18. Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosítása
(189.
sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Két helyrajzi szám cserélődik ki az Ipari Parkban, erről szól
az előterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
199/2018. (VI.21.) határozata
a Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges
módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
településrendezési terv 2017/2. sz. részleges módosításának
kiegészített programját megtárgyalta, és - kiegészítve a
Közgyűlés 222/2017. (IX.29.) határozatát - a Keselyűsi út déli
oldalán fekvő 0258/3, 0258/4, 0258/5, 0258/6, 0258/7, 0258/11,
0258/12, 0258/13, 0258/14, 0258/15, 0258/16, 0267, 0272.
hrsz-ú, továbbá a 0258/8, 0258/17, 0273/12, 0273/13, 0273/14.
hrsz-ú területek mellett
a 0258/9 és 0258/10. hrsz-ú területeket is
beépítésre nem szánt mezőgazdasági területből beépítésre szánt
területbe kívánja átsorolni, Ipari Park létesítése céljából;
valamint kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Ács Rezső polgármester
19. Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Kft. alapító okiratának módosítására
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
dr. Haag Éva alpolgármester: Az alapító okirat módosítására a felügyelő bizottság tagcseréje
miatt, valamint a cég nonprofit formájúvá válása miatt kerül sor. Megkérdezi az ellenzéki
képviselőket, hogy Zaják Rita felügyelő bizottsági tag lemondása után felszabadult helyre vane javaslatuk. Megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
dr. Haag Éva alpolgármester: Javasolja a törvényesség fenntartása érdekében, hogy
átmenetileg őt delegálja a közgyűlés a felügyelő bizottságba, az ellenzéki képviselők konkrét
javaslatáig.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
200/2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Korlátolt Felelőségű
Társaság alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése, mint alapító úgy dönt, hogy a Szekszárdi
Közművelődési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018.
július hó 1. napjától kezdődően nonprofit korlátolt felelősségű
társaság formájában működik tovább.
2.
Az alapító úgy dönt, hogy a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 2.,
3., 7. és 10. pontját 2018. június hó 30. napjával hatályon kívül
helyezi akként, hogy annak helyébe a következő rendelkezések
lépnek 2018. július hó 1. napjától kezdődően:
„2. A társaság cégneve:
Szekszárdi
Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3. A társaság rövidített neve:
Nonprofit Kft.

Közművelődési

Szekszárdi Közművelődési

7. A társaság időtartama: határozatlan. A társaság 2018. július
hó 1. napjától kezdődően nonprofit korlátolt felelősségű
társaságként működik.
10. Nyereség felosztása:
A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között
nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.”
3. Az alapító a Társaság alapító okiratának - az alapító kizárólagos
hatáskörébe tartozó döntéseket tartalmazó - 11.1. pontját
kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:
„- a költségvetési terv elfogadása”
4.
Az alapító 2018. július hó 1. napjától kezdődően 2020.
május hó 31. napjáig Zaják Rita felügyelőbizottsági tag
lemondása folytán a felügyelőbizottság tagjává megválasztja:
Név: dr. Haag Éva (szül. hely, idő: ………………….., an.:
…………………) lakcím: ………………………….
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
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dr. Haag Éva alpolgármester: Javasolja, hogy polgármester úr visszaérkezésekor tárgyalják a
192. számú előterjesztést. A 193. számú előterjesztés tárgyalását javasolja.
20. Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. törzstőkéjének leszállítására
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Berlinger Attila ügyvezető igazgató, dr. Szepesi Zsuzsa
ügyvéd
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Mint felügyelő bizottsági elnök javasolja a törvényesség
fenntartása érdekében a cég törzstőkéjének a leszállítását.
Az alpolgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Pénzügyileg miért történik az, hogy tízmillió forintról egy millió forintra
csökkentik a törzstőkét, majd három millió forintra növelik?
Berlinger Attila ügyvezető igazgató: A Ptk. szabályozza a törzstőke leszállításának feltételeit,
mely alapján a tulajdonos így jár el helyesen.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 8 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
201/2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. törzstőkéjének
leszállításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elhatározza, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft.
(Cg.: 17-09-006121, székhelye: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.,
adószáma: 14076246-2-17) 11.000.000,- Ft törzstőkéjét 2018.
július hó 1. napjával 10.000.000,- Ft-tal leszállítja, ezzel a
társaság törzstőkéjét 1.000.000,- Ft-ra csökkenti. A törzstőke
leszállítás indoka veszteségrendezés.
2.
az 1. pont szerinti törzstőke csökkentéssel egyidejűleg
2018. július hó 1. napjával a társaság 1.000.000,-Ft-ra leszállított
törzstőkéjét 2.000.000,-Ft azaz kettőmillió forint pénzbeli
vagyoni szolgáltatásnyújtás nyújtásával 3.000.000,-Ft azaz
hárommillió forintra, a törvényi minimumra felemeli.
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A törzstőke emeléshez szükséges vagyoni hozzájárulást az
önkormányzat, mint egyedüli tag teljesíti átutalással a társaság
bankszámlájára a törzstőke leszállítására vonatkozó cégbírósági
változásbejegyzési kérelem benyújtásának napjáig.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit ügyvezetőjét,
hogy gondoskodjon a törzstőke leszállításáról szóló határozat - a
meghozatalát követő harminc napon belül - nyilvántartó bíróság
felé történő bejelentéséről és intézkedjen a törzstőke
leszállításáról és felemeléséről egyidejűleg hozott döntésnek két
alkalommal történő hirdetményi közzétételéről.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Berlinger Attila ügyvezető

21. Javaslat közterület nevének megváltoztatására
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A névváltoztatással járó költségeket számba vették,
minimális a lakókra irányuló összeg.
dr. Haag Éva alpolgármester: Jegyző asszony tájékoztatása alapján amennyiben közgyűlési
döntéshez köthető a közterület nevének a megváltoztatása, a lakók számára ingyenes a
személyi okmányok cseréje.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság is támogatja a közterület
átnevezését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
202/2018. (VI.21.) határozata
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a Szekszárd, 4395 hrsz-ú közterület (jelenleg Halas utca)
nevének megváltoztatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1)
a 4395 hrsz-ú közterület nevét az alábbiak szerint
változtatja meg:
„Vasvári köz”
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2)
felhívja a jegyzőt, hogy lássa el a közterületnév
változásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
Határidő:
1.
Az
utcaelnevezéssel
kapcsolatos
hirdetmény
közzététele: 2018. július 10.
2.
Házszámok rendezése: 2018. augusztus 31.
3.
Utca- és házszámtáblák legyártatása és kihelyezése:
2018. augusztus 31.
4.
Illetékes Okmányiroda, a közüzemi szervek értesítése a
változásról: 2018. augusztus 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző

22. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft. között – új, fedett városi uszoda létesítését célzó –
beruházás
megvalósítására
konzorciumi
együttműködési
megállapodás
megkötéséhez hozzájárulás
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 10 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
203/2018. (VI.21.) határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. között - új, fedett
városi uszoda létesítését célzó - beruházás megvalósítására
konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez
hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
hozzájárul a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft-vel - új, fedett városi uszoda létesítését célzó beruházás megvalósítására konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötéséhez;
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2.
felhívja a polgármestert a konzorciumi megállapodás
aláírására.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Haag Éva alpolgármester átadja az ülés vezetését Ács Rezső polgármesternek, aki visszatért
az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 11 fő, a közgyűlés határozatképes.
23. Javaslat az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői feladatainak a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásáról
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Berka Fanni jogász
dr. Molnár Kata jegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a közút kezelője jelen esetben az állam.
A birtokba adásra vonatkozóan tartalmaz a jogszabály egy mellékletet, melyről döntenie kell
a közgyűlésnek. A közútkezelői feladatokra vonatkozóan külön együttműködési
megállapodást szeretnének kötni a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel.
Ács Rezső polgármester: Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság azért nem támogatta az
előterjesztést, mert több helyen van a városban olyan közút-rész, ami nem önkormányzati
tulajdonú és állandó probléma van a gondozásukkal. Attól tart, hogy például a hómentesítés
tekintetében az önkormányzatot fogják hibáztatni, ha későn történik meg.
Ács Rezső polgármester: Megérti a bizottság álláspontját, viszont figyelembe kell venni a
jogszabályi kötelezettséget, és persze lehet pontosítani az elvégzendő munkákat. Valóban
36
kgy20180621jkv

vannak problémák a városban lévő, a közútkezelő által kezelt útszakaszokon,
járdaszakaszokon, például az Ibolya utcai lépcsősoron. Érdemes lenne egyszer a
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságnak felmérni ezeket a pontokat a városban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
204/2018. (VI.21.) határozata
az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői
feladatainak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő
átadásához való hozzájárulásról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az F56 jelű Szekszárd Déli kerékpárút közútkezelői
feladatainak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő
átadásához hozzájárul;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a Kormányrendelet 1. sz.
mellékletét képező jegyzőkönyv aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

24. Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2017. évi tapasztalatairól
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Meghívott: Lovrity Attiláné egészségügyi gondnokságvezető
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kéri a Szociális és
Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
205/2018. (VI.21.) határozata
a központi orvosi ügyeleti ellátás 2017. évi tapasztalatairól
szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a szekszárdi központi orvosi ügyeleti ellátás 2017. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy az
ügyeleti ellátásban érintett települések részére küldje meg a
2017. évre vonatkozó beszámolót;
Határidő:
Felelős:
vezető

2018. július 14.
Lovrity Attiláné

Egészségügyi

Gondnokság

3.
felhívja a polgármestert, hogy kezdeményezzen
egyeztetést
az
ügyeleti
ellátásban
részt
vevő
tagönkormányzatokkal a feladatellátási szerződések szükséges
módosításáról.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester

25. Javaslat a 7. számú gyermekorvosi körzet orvosával, Dr. Gonda Máriával kötött
feladat-ellátási szerződés módosítására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
206/2018. (VI.21.) határozata
a 7. számú gyermekorvosi körzet orvosával, dr. Gonda
Máriával kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a 7. számú gyermekorvosi körzet orvosával, Dr.
Gonda Máriával kötött feladat-ellátási szerződés módosítását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
módosításának az aláírására.
A feladat-ellátási szerződés módosítása a határozat mellékletét
képezi.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

26. Javaslat a 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet orvosával (Dr. Kartai Anett)
kötendő feladat-ellátási szerződés aktualizálására
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
207/2018. (VI.21.) határozata
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a 4. számú gyermek és ifjúsági körzet orvosával kötendő
feladat-ellátási szerződés aktualizálásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja a KartaiDent Kft-vel, (Dr. Kartai Anett) kötendő
feladat-ellátási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal;
2.
felhívja a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a KartaiDent Kft. új
telephely bevonására tekintettel a következő közgyűlésre
terjessze elő az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítását.
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 30.
Ács Rezső polgármester

27. Javaslat civil szervezetek támogatására
(166. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Majnay Gábor osztályvezető, dr. Holczer Mónika jogi és
bizottsági referens
Ács Rezső polgármester: Kéri a Humán Bizottság véleményének ismertetését.
Csillagné Szánthó Polixéna bizottsági elnök: A Humán Bizottság kéri a közgyűlés támogatását
az előterjesztésben szereplő civil szervezetek bizottsági keretből történő támogatására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
208/2018. (VI.21.) határozata
az alapítványok támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
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1.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2018. évi Ifjúsági
Keret terhére 420.000 Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok
támogatására:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alapítvány neve
A Jövő Nemzedékért Alapítvány”
Az Egészségért Alapítvány
A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Nyitott Világ Alapítvány
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
Összesen:

Határidő:
Felelős:

2018. évi Ifjúsági Keret
70.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
100.000 Ft
150.000 Ft
420.000 Ft

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2018. évi
Sportkeret terhére 200.000 Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok
támogatására:
Sorszám
1.
2.

Alapítvány neve
A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Sportélmény Alapítvány
Összesen:

Határidő:
Felelős:

2018. évi Sportkeret
50.000 Ft
150.000 Ft
200.000 Ft

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

3.
a Humán Bizottság javaslatára, annak 2018. évi Kulturális
Kerete terhére 190.000 Ft-ot nyújt az alábbi alapítványok
támogatására:
Sorszám
1.

2.
3.

Alapítvány neve
Szekszárdi Ifjúsági Gitárzenekar Alapítvány
Partnerkapcsolat a horvátországi Beli Manasti
(Pélmonostor) művészeti iskolája együttesével
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány
„Zene az kell” október 1 zene világnapja koncert
„A Keresztény Nevelésért Alapítvány”
„Comenius mustkultúra – a szekszárdi borvidék
lankáin”
Összesen:

Határidő:
Felelős:

2018. évi Kulturális keret
50.000,- Ft

90.000,- Ft
50.000,- Ft

190.000,- Ft

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

4.
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének
javaslatára a 2018. évi Polgármesteri Keret terhére 100.000
forint támogatást biztosít a Kisebbségekért- Pro Minoritate
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Alapítványnak a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor szervezésére;
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

5.
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés
módosításával építse be a támogatásokat, készítse el a
támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a támogatott
összegek átutalásáról.
Határidő:
Felelős:

2018. július 31.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

28. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
Ács Rezső polgármester: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
209/2018. (VI.21.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történt fontosabb eseményekről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyja a 7/2018. (I.25.), a 9-11/2018. (I.25.), a 37/2018.
(I.25), a 63/2018/2018. (II.22.), 84/2018. (IV.26.), a 103/2018.
(IV.26.), a 107/2018. (IV.26.), a 112/2018. (IV.26.), a 130136/2018. (IV.26.), a 140-144/2018. (IV.26.), 145-162/2018.
(V.24.), a 165/2018. (V.24.), a 168/2018. (V.24.), a 170/2018.
(V.24.), a 172/2018. (V.24.), a 174/2018. (V.24.), a 176178/2018. (V.24.), valamint a 180/2018. (V.24.)
számú
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót.
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Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a II. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
210/2018. (VI.21.) határozata
az EFOP-2.4.2-17 „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázat konstrukcióban megjelölt ingatlanok felújítási és
korszerűsítési munkáinak kivitelezése tárgyú pályázat
kivitelezési feladatainak ellátásához önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
az EFOP-2.4.2-17 „Lakhatási körülmények javítása” című
pályázat konstrukcióban megjelölt ingatlanok felújítási és
korszerűsítési munkáinak kivitelezése tárgyú pályázat
kivitelezési feladatainak ellátására - a 19/2018. (I.25.)
határozatban biztosított bruttó 14.987.905 Ft összegen felül –
önerőként további bruttó 1.522.095,-Ft összeget biztosít;
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor a többletköltségként
jelentkező bruttó 1.522.095,- Ft összeget építse be a
rendelettervezetbe.
2.

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
A polgármester szavazásra teszi fel a III. számú határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
211/2018. (VI.21.) határozata
a 103/2018. (IV.26.) határozat mellékletének módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
úgy határoz, hogy az Önkormányzat és a LIÁN Kertészeti Kft.
között létrejött zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés
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módosításáról szóló 103/2018. (VI.26.) határozat melléklete
helyébe jelen határozat melléklete lép.
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
29. Javaslat a 4. számú fogászati körzet működtetésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Ács Rezső polgármester: Kéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
212/2018. (VI.21.) határozata
a 4. számú fogászati körzet működtetésével kapcsolatos
döntések meghozataláról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a GHADRI Fogászati Kft-vel 2016. május 1-jén kötött
feladat-ellátási szerződést 2018. augusztus 31. napjával közös
megegyezéssel megszünteti azzal, hogy a 6 hónapos felmondási
határidőtől eltekint.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Ács Rezső polgármester

2.
2018. szeptember 1. napjával megbízza a PRIDENTA Kft-t
(személyes közreműködő fogorvos: Dr. Elekes Zita ügyvezető) a
4. számú fogászati körzet ellátásával, és elfogadja a PRIDENTA
Kft.-vel fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási
szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal.
A feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.
Határidő:

2018. szeptember 1.
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Felelős:

Ács Rezső polgármester

3.
felhívja a polgármester a feladat-ellátási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Ács Rezső polgármester

4.
felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. június 30.
Egészségügyi Gondnokság vezetője

30. Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. alapító okiratának módosítására
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: A szekszárdi strandot, mint telephelyet szeretnék az alapító
okiratban átvezetni, erről szól röviden az előterjesztés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
213/2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelőségű Társaság
alapító okiratának módosításáról
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése, mint alapító a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okirata I. alcímét 2018. június hó 30.
napjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe 2018.
július hó 1. napjától kezdődően a következő alcím lép:
„I. A társaság neve, székhelye, telephelye(i)”
2.
A Közgyűlés az alapító okirat I. alcímének rendelkezéseit
az alábbi 3./ ponttal egészíti
ki:
„3./ A társaság telephelye(i): 7100 Szekszárd, Sport u. 2.”
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3.
A Közgyűlés az alapító okirat VII. alcíme 1.) pontját 2018.
június hó 30. napjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak
helyébe 2018. július hó 1. napjától kezdődően a következő
rendelkezés lép:

„1.) A társaság ügyvezetője:
Név: Bay Attila
anyja neve: Radnai Teréz
Lakcím: 7100 Szekszárd, Mészáros Lázár u. 7. 4. em/6.
A megbízatás kezdő időpontja: 2007. július 1.
A megbízatás lejárta: A megbízatás határozatlan időtartamra
szól”
Határidő: 2018. június 21.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
4.
Felhívja a Közgyűlés az ügyvezetőt, hogy a változások
bírósági nyilvántartásban való bejegyzése iránt szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Bay Attila ügyvezető
dr. Molnár Kata jegyző

31. Javaslat a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. és az Önkormányzat közötti, a
Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő üzemeltetéséhez szükséges
vagyontárgyakra vonatkozó – adásvételi szerződés megkötésére
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ács Rezső polgármester: Kiegészítésképpen hozzáfűzi az előterjesztéshez, hogy a strandot
üzemeltető Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. részére az önkormányzat átadja a
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-től átvett vagyontárgyakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
214/2018. (VI.21.) határozata
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a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft és az Önkormányzat
közötti, a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő
üzemeltetéséhez szükséges vagyontárgyakra vonatkozó –
adásvételi szerződés megkötéséről
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a
Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel az előterjesztés
mellékletét képező adásvételi szerződést megkösse.
2.
Felhívja a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
3.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a
Szekszárdi Sportközpont Nkft-vel 2016. június 27-én kötött
bérleti szerződést az előterjesztés mellékletét képező
szerződésmódosítás tervezetnek megfelelő tartalommal
módosítsa.
4.
Felhívja a polgármestert
módosításának aláírására.

a

bérleti

szerződés

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
32. Egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
(I. forduló)
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor
dr. Haag Éva alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a
közgyűlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosító javaslattal, hogy pihenőnapokon reggel
kilenc előtt és dél és tizenhat óra között tiltva legyenek a zajkeltő tevékenységek.
dr. Molnár Kata jegyző: A rendeletmódosítás még nem léphet hatályba, mert az első
fordulóban a kötelező véleményeztetést kell lefolytatni. Az előterjesztés tartalmaz egy
előzetes felhívást a lakosság részére a zajt keltő tevékenységek korlátozására, melyet a helyi
médiumokban jelentetnek meg.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
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Zaják Rita képviselő: A folyamatos zajszennyezéssel kapcsolatban kihez kell fordulni és milyen
szankciókra lehet számítani?
Ács Rezső polgármester: Mire gondol pontosan a képviselő asszony?
Zaják Rita képviselő: Az antiszegregációs övezetre gondol az Alsóvárosban, folyamatos a
zenebona.
dr. Molnár Kata jegyző: A szabálysértési eljárás lefolytatása az illetékes járási hivatal
hatáskörébe tartozik. Ha az önkormányzathoz beérkezik ilyen típusú panasz, minden esetben
továbbítják a járási hivatal számára.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadott és a
következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
215/2018. (VI.21.) határozata
az egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
elfogadja az egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő
önkormányzati
rendeletek
felülvizsgálatáról
szóló
önkormányzati rendeletek-módosításáról szóló rendelettervezet I. fordulós változatát, azzal, hogy felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a következő közgyűlésre készítse elő a végleges
rendelet-tervezetet indokolással és hatásvizsgálati lappal együtt;
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
2.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy keresse meg a Tolna
Megyei Mérnöki Kamarát, hogy a rendelkezésére álló
névjegyzékből javasoljon zaj- és rezgésvédelmi szakértőt az
egyes zajt keltő tevékenységgel összefüggő önkormányzati
rendeletek módosításáról szóló II. fordulóban tárgyalandó
előterjesztés műszaki előkészítéséhez;
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
3.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
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98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a www.szekszard.hu
honlapon jelentessen meg hirdetményt a véleményezéssel
kapcsolatban. A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és
Környezetvédelmi
Főosztály
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Osztályt keresse meg a rendelet-tervezet
véleményeztetése ügyében;
Határidő: 2018.július 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
4.
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Szekszárdi
Vasárnapban, valamint a www.szekszard.hu honlapon
jelentessen meg felhívást az 1. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: 2018. július 3
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
33. Kérdések, interpellációk


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez a Garay János Általános
Iskolában a műfüves pálya állapota ügyében

Zaják Rita képviselő: Sajnos nem oldódott meg a Garay János Általános Iskola műfüves pálya
betonszegélye balesetveszélyességének elhárítása, amennyiben ezt a Szekszárdi Tankerületi
Központ 2018. augusztus 1-ig nem teszi meg, vállalja-e az önkormányzat azt, hogy a
tanévkezdésre a betonszegélyt eltünteti?
Ács Rezső polgármester: A város költségvetésében nem terveztek forrást a munka
elvégzésére, mert nem az önkormányzat feladatáról van szó. Megvizsgálják a megoldás
lehetőségét.


Zaják Rita képviselő kérdése Ács Rezső polgármesterhez az általános iskolai
mosdókkal kapcsolatban

Zaják Rita képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy a szülők részéről történt kezdeményezésként

az általános iskolákban a mosdófelújításra szánt önerő gyűjtése hol tart? Lesz-e nyáron akkor
is mosdófelújítás az általános iskolákban, ha a szülők nem tudtak összeszedni 6-8 millió
forintot?
Ács Rezső polgármester: Két intézmény esetében fog megvalósulni, ahol a szülők segítettek,
hogy megvalósuljon a felújítás. Tegnapi napon egyeztettek a Szekszárdi Tankerületi Központtal
a közbeszerzésről. Nem lenne korrekt a közösségekkel szemben, ha ott is átvállalnák a mosdók
felújítását, ahol nem tettek azért a szülők. Az idei évben erre elegendőek a kapacitások. A
Garay János Általános Iskola remélhetőleg jövő évben sorra kerülhet.
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Zaják Rita képviselő: Nem összehasonlítható a három iskola diákjainak anyagi helyzete, azon
is múlik a gyűjtési kapacitási lehetőség.
Ács Rezső polgármester: Az önkormányzat épületei az iskolák, beütemezik a felújításokat, de
egy költségvetési évben határosak a kapacitások.


Zaják Rita képviselő interpellációja Ács Rezső polgármesterhez „Most az
önkormányzat a soros” címmel.

Zaják Rita képviselő: Alsóváros antiszegregációs területén óriási problémák vannak, jól esett
volna neki, ha az önkormányzat által szervezett kerekasztal beszélgetésre meghívást kapott
volna. Fertőzésveszély alakulhat ki, ha nem intézkedik a város, sajnos az nem elég, hogy
időközönként elszállítják a szemetet. Tudják, hogy a terület nem lett nagyobb, a népsűrűség
viszont igen. A Búzavirág utcától a Barát János utcán át több lakóközösséggel beszélt, az ott
lakók elmondták, miért kell megváltoztatni a Halas utca egy részének a nevét, mely legalább
abban segít, hogy a taxi és a pizzafutár kimenjen. Összeállítottak az ott élőkkel egy tizenöt
pontból álló kéréshalmazt, melyben rövid- és hosszútávú megoldási javaslatok vannak, ezt
polgármester úrnak és a képviselő társainak is el fogja küldeni. Azt szeretné, ha elindulna a
helyszínen egy pozitív folyamat, nevelés, szociális munka, családsegítés, rövid távon kerítés,
kamerarendszer. Kéri a közgyűlés támogatását.
Ács Rezső polgármester: Az említett kerekasztal ülésen az összes szakigazgatási szerv
(rendőrség, katasztrófavédelem stb.) jelen volt, kimentek helyszínre a Halas és a Csengey
Dénes utca sarkára, ahol újra kezdődött a szeméttermelés. A város északi részén is van egy
ilyen rész, amit ugyancsak megtekintettek. Ott az udvarokban van a szemét, tehát több ponton
is higiéniai gond van. Kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy mérjék fel pontosan a területeket.
Első körben kamerákat fognak felszerelni, a rendőrség és a közterület-felügyelet pedig
sűrűbben látogatja a területeket. Szeretnének megkeresni ott lakó családokat, akik
odafigyelnének a szemetelésre, szólnának, ha elkezdenek hulladékot lepakolni. A nevelés
hosszú távon lehet, hogy eredményre vezet, de először sokkal szigorúbban kell fellépni a
szemetelőkkel szemben, sok esetben nem szegénység kérdése. Ahol a közterület és a
magánterület között nincs kerítés, kérte, hogy állítsanak, ugyanis bizonyos szociális ellátásokra
akkor lehetnek jogosultak az ügyfelek, ha rendben tartják a portájukat. Nagy probléma
például, hogy rengeteg hűtő van a hulladékok között. Véleménye szerint a szekszárdi
háztartásokból ennyi nem keletkezik, szervezetten juthatnak el a veszélyes hulladékok ezekbe
az utcákba. Több mint egy éve írt valamennyi elektronikai háztartási géppel foglalkozó
üzletnek ez ügyben, amik szerződés szerint átveszik a régi hűtőket. Az, hogy a cégek tovább
viszik-e hulladékbontóba és mi történik a továbbiakban, nem tudták bizonyítani. Első körben
a felvázolt teendőket fogják elvégezni. Örülne, ha elindulna egy pozitív változás a területen,
mert gyakorlatilag élhetetlen részek vannak. Megkérdezi, hogy elfogadja-e az interpellációra
adott válaszát?
Zaják Rita képviselő: Elfogadja a választ. Örülne, ha legközelebb meghívást kapna ilyen
eseményekre.
A közgyűlés tizenöt perc szünetet tart, majd a nyilvános ülés utolsó napirendi pontjának
tárgyalásával folytatja munkáját.
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34. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető
igazgatói 2017. IV. negyedévi teljesítménykövetelményének értékelése, valamint a
2018. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető
Ács Rezső polgármester: Azoknak a cégvezetőknek a teljesítménykövetelményét tárgyalja a
közgyűlés, akiknek a májusi rendes közgyűlésen nem döntött az értékeléséről. Kéri a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Kővári László bizottsági elnök: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Kft. ügyvezetője esetében három havi, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft.
ügyvezetőjének két havi, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjének pedig hat
havi összeget javasol a rendszeres havi javadalmazásukat alapul véve.
A polgármester kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket.
Zaják Rita képviselő: Az előterjesztésben a cégvezetőknek sok feladat fel volt sorolva, de neki
úgy tűnik, hogy ez a munkaköri kötelességük. Mi alapján dönt a közgyűlés arról, hogy
hányszoros havi javadalmazást ítél meg premizálásként? A többi cégvezetőnél is értékel a
közgyűlés, vagy csak az előterjesztésben szereplő három cég esetében?
Ács Rezső polgármester: Képviselő asszony nem vett részt az előző közgyűlésen, amikor a
többi cégvezető esetében tárgyalták a teljesítményértékeléseket. Nyilván az értékeléseket
nem lehet egzaktan mérni, forintálisan a cégek mérlegét lehet megnézni, a cég tulajdonosa
pedig látja az ügyvezető munkáját, illetve több körülmény befolyásolja az értékelést, például
a cégvezető hány hónapot dolgozott az évben, a nyereségorientáltságot nem lehet minden
cég esetében elvárni és így tovább.
Zaják Rita képviselő: Az önkormányzati intézmények esetében be lehet-e vezetni hasonló
premizálási rendszert? Abban az esetben a bérezések is mások.
Ács Rezső polgármester: Önkormányzati intézmények esetében intézményvezetőkről
beszélnek, a könyvtár, múzeum, levéltár mellett sok óvoda, szociális intézmény is van. Ha
emlékszik rá képviselő asszony, a karácsony előtt időszakban osztanak jutalmat az
önkormányzati intézmények esetében is, amennyire a város költségvetése engedi.
Intézményvezetők számára soha nem határoztak meg prémiumfeltételeket és a jövőben sem
teszik.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
esetében a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően rendszeres havi
javadalmazás hatszoros összegét javasolja a tulajdonosnak megszavazni. Csillagné Szánthó
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Polixéna és Dr. Haag Éva képviselők személyes érintettségük okán jelezték, hogy nem vesznek
részt a szavazásban.
A polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadott és a következő
határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
216/2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója 2017. IV. negyedévi
teljesítménykövetelményének értékeléséről, valamint a 2018.
évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
- mint tulajdonos - Csillag Balázs ügyvezető igazgató
részére
a
2017.
negyedik
negyedévére
előírt
teljesítménykövetelményeket és a 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket – a benyújtott önértékelés és felügyelő
bizottsági vélemény figyelembevételével – teljesítettnek fogadja
el.
2.
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Csillag Balázs prémiumának összegét az ügyvezető
havi rendszeres javadalmazása hatszoros összegében határozza
meg.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

3.
A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Csillag Balázs részére 2018. évre az alábbi
teljesítménykövetelményeket határozza meg:
kintlévőségek csökkentése,
sportegyesületi tevékenység, utánpótlás bázis számszerű
és minőségi fejlesztése,
2019. évi előzetes költségvetés terv elkészítése és
megküldése a tulajdonosi joggyakorlónak 2018. október 31.
napjáig,
az önkormányzat sportcélú fejlesztései előkészítésében
és megvalósításában közreműködés,
saját tőke szinten tartása, emelése.
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A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele,
melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős:
az önértékelésért Csillag Balázs ügyvezető,
a véleményezésért a társaság Felügyelő Bizottsága:
Ács Rezső polgármester
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. ügyvezetője esetében
egy havi jutalmat javasol, tekintettel arra, hogy a 2017-es évben a cég két hónapot működött.
A polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
217/2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatója 2017. IV. negyedévi teljesítménykövetelményének
értékeléséről, valamint a 2018. évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. - mint tulajdonos- Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató részére a
2017.
negyedik
negyedévére
előírt
teljesítménykövetelményeket és a 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket – a benyújtott önértékelés és felügyelő
bizottsági vélemény figyelembevételével – teljesítettnek fogadja
el.
2. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Zsikó
Zoltán prémiumának összegét az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazása egyszeres összegében határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

3.
A Szekszárdi Közművelődés Szolgáltató Kft. ügyvezetője
által ismételten a közgyűlés elé terjesztett 2018. évi
költségvetési tervet nem fogadja el. Ismét felhívja az ügyvezetőt
a költségvetési terv átdolgozására és a közgyűlés következő
ülése elé terjesztésére azzal, hogy az átdolgozott terv legyen
összhangban az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe a
társaság részére államháztartáson kívüli működési célú
támogatásként beállított összeggel.
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Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 25.
Zsikó Zoltán ügyvezető

4.
A Szekszárdi Közművelődés Szolgáltató Kft. ügyvezetője,
Zsikó
Zoltán
részére
2018.
évre
az
alábbi
teljesítménykövetelményeket határozza meg:
komplex marketingcsomag kidolgozása a városi „nagy
rendezvények” támogatására, a támogatás összegének emelése
iránti intézkedések;
három havonta jelentés készítése a társaság vagyoni
helyzetének (mérleg, eredmény kimutatás), pénzügyi
viszonyairól (kötelezettségek, követelések állományának
alakulása), az ügyvezetés munkájáról, létszámadatokról, jelentés
megküldése negyedévet követő 45 napon belül a tulajdonosi
joggyakorló felé,
a 2019. évi városi „nagy rendezvények” részletes előzetes
költségvetésének jóváhagyásra benyújtása a tulajdonosi
joggyakorló felé 2018. december 31. napjáig,
a társaság 2019. évi előzetes költségvetés tervének a
tulajdonosi joggyakorló elé terjesztése – az önkormányzattal
2017. október 16-án kötött közművelődési megállapodás IV.
alcím 2.1. pontjában foglalt határidőben;
a 2017. második félévi személyi jellegű kiadások
(figyelembe véve az intézményi működés időszakát is) teljes évre
vetített összegének szinten tartása a 2018. évben,
saját tőke törvényi előírásoknak megfelelő szintre
emelése.
A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele,
melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős:
az önértékelésért Zsikó Zoltán ügyvezető,
a véleményezésért a társaság Felügyelő Bizottsága
Ács Rezső polgármester
5.
A közgyűlés a Szekszárdi Közművelődés Szolgáltató Kft
saját tőkéjének a törzstőke törvényben meghatározott minimális
összege alá csökkenése miatt intézkedést nem tesz, tekintve,
hogy a saját tőke fenti mértékű csökkenése a társaság tört év
miatti veszteségessé válására vezethető vissza.
Ács Rezső polgármester: A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója részére a
felügyelő bizottsági javaslatot is figyelembe véve két havi jövedelmet javasol megszavazni.
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A polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
218/2018. (VI.21.) határozata
a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója 2017.
IV. negyedévi teljesítménykövetelményének értékeléséről,
valamint a 2018. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
-mint tulajdonos- Kerekes László ügyvezető igazgató
részére
a
2017.
negyedik
negyedévére
előírt
teljesítménykövetelményeket és a 2017. üzleti évre vonatkozó
prémiumfeltételeket – a benyújtott önértékelés és felügyelő
bizottsági vélemény figyelembevételével – teljesítettnek fogadja
el.
2.
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft ügyvezetője, Kerekes
László prémiumának összegét az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazása kétszeres összegében határozza meg.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

3.
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Kerekes
László részére 2018. évre az alábbi teljesítménykövetelményeket
határozza meg:
a közgyűlés által elfogadott üzleti tervben meghatározott
eredmény elérése,
az önkormányzattal szemben fennálló lejárt fizetési
kötelezettség csökkentése 4.000 e Ft-tal,
saját tőke emelése.
A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele,
melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős:
az önértékelésért Kerekes László ügyvezető,
a véleményezésért a társaság Felügyelő Bizottsága
Ács Rezső polgármester
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A polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés – melynek
létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadott
és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
219/2018. (VI.21.) határozata
a Caminus Kft. ügyvezető igazgatója 2018. évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a Caminus Kft. ügyvezetője, Huszár Tibor részére 2018. évre az
alábbi teljesítménykövetelményeket határozza meg:
az értékesítés nettó árbevételének növelése a 2017.
évihez képest,
az üzemi tevékenységre vonatkozó pozitív eredmény és
pozitív adózott eredmény elérése,
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése által
kezdeményezett tőkekivonás folytatása és lezárása
2018.december 31-ig napjáig.
A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele,
melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős:
az önértékelésért Huszár Tibor ügyvezető,
a véleményezésért a társaság Felügyelő Bizottsága
Ács Rezső polgármester
A polgármester szavazásra teszi fel az V. határozati javaslatot, melyet a közgyűlés –
melynek létszáma 11 fő – 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
220/2018. (VI.21.) határozata
a KT-Dinamic Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2018. évi
teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
a KT-Dinamic Nonprofit Kft. taggyűlésének Tóth Ferenc
ügyvezető
részére,
2018.
évre
az
alábbi
teljesítménykövetelményeket javasolja meghatározni:
-

pozitív adózott eredmény elérése,
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foglalkoztatotti létszám megtartása,
rehabilitációs foglalkoztatási pályázat eredményessége,
a szükséges engedélyek meglétének biztosítása,
pályázatfigyelés,
lehetőség
szerint
részvétel
(pályázatírás).
A teljesítménykövetelmény megvalósulása a prémium feltétele,
melynek összege legfeljebb az ügyvezető havi rendszeres
javadalmazása 0,5-6-szorosa közötti összeg.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 12 óra 12
perckor berekeszti. A közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
K. m. f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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